Místní a krajské kolo Přeboru škol
v orientačním běhu pro Střední Čechy a Prahu

Středočeský a Pražský krajský svaz ČSOS

Kladno, sportovní areál Sletiště
Úterý 10. května 2016

Přebor škol v orientačním běhu – krajské finále pro Střední Čechy a Prahu
Datum:
úterý 10. května 2016
Zařazení do soutěží:
Krajské finále Přeboru škol pro Prahu a Střední Čechy
Postupový závod do celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu 8. června 2016
v Praze (pro starší kategorie DH7, DH9, DHS)
Pořadatelé:
Středočeský a Pražský krajský svaz ČSOS, KOB Kladno
Centrum:
Sportovní areál Sletiště, Sportovců 456, Kladno – Rozdělov, 50.1355367N, 14.0885906E
Místo prezentace v areálu bude upřesněno, sledujte web.
Doprava:
- veřejné parkoviště před areálem v ulici Sportovců, 50.1368950N, 14.0899853E
- České dráhy - zastávka Kladno Město, odsud 1,1 km jihovýchodním směrem
- nádraží Kladno, odsud 2,5 km severozápadním směrem
- zastávka (na znamení) Kladno Rozdělov, odsud 2,5 km severním
a východním směrem !okolo lesa – závodního prostoru – nevstupovat do něj!
- veřejná autobusová doprava – mnoho zastávek různých linek v blízkém nebo vzdálenějším
okolí
Kategorie:
D3,H3 – mladší děti: 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H3) a 5 dívek (D3))
D5, H5 – starší děti: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H5) a 5 dívek (D5))
D7, H7 – mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
prima, sekunda osmiletých gymnázií (ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy
5 chlapců (H7) a 5 dívek (D7))
D9, H9 – starší žactvo: 8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií (ve školním
družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H9) a 5 dívek (D9))
DS, HS – studenti: 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996,
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
((ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (HS) a 5 dívek (DS))
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození
přičemž obojí (a i b) musí splňovat současně! Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové
kategorii!

Tratě:
Nejmladší kategorie D3, H3 bude mít trať vyznačenu fáborky (kdo rozumí mapě, může jít i
kratšími postupy mimo vyznačenou trať, za vynechané kontroly se přičítá 10 minut
penalizace), délka cca 2 km, předpokládaný čas vítěze 20 minut.
Všechny ostatní kategorie mají tratě v terénu neznačené, za vynechané kontroly je
diskvalifikace. Pokud v závodním průkazu bude označena jiná kontrola, ale jinak bude
obsahovat všechny správné kontroly ve správném pořadí, důvod k diskvalifikaci není. Délka
2,5 - 5 km (vzdušnou čarou). Předpokládaný čas vítěze 20-30 minut podle kategorie.
Hodnocení:
Proběhne zvlášť pro pražské a zvlášť pro středočeské školy.
Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci!
Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12
družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.)
Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je
zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!
• Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť a sčítají se
družstvům následovně:
v kategorii D3, H3+D5, H5 (bez postupu do celorepublikového finále)
v kategorii D7, H7 + D9, H9 (postupuje škola s nejvyšším součtem bodů, v případě Prahy
2 školy)
v kategorii DS, HS (postupuje škola s nejvyšším součtem bodů, v případě Prahy 2 školy).
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících
členů družstva.
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích ve 13 hodin, vždy
první tři získají medaile a diplomy.
Výsledky družstev budou vyvěšeny na internetu nejpozději den po závodě.
Celostátní finále se koná 8.6.2016 v Praze.
Přihlášky:
do 3. května (úterý) prostřednictvím přihláškového formuláře na webu krajského kola Přeboru
škol v OB: http://roz.ini.cz/ps16/
Informace:
Budou se postupně objevovat na: http://roz.ini.cz/ps16/
Prezentace:
Ve sportovním areálu Sletiště, 8:45-9:30, místo bude upřesněno v pokynech
Startovné:
za každého účastníka 20 Kč, platba při prezentaci
Start:
Intervalový, čas 00 = 10:00, vzdálenost do 500 metrů od centra závodu
Cíl:
Vzdálenost do 500 metrů.
Vzdálenost start - cíl:
Do 500 m

Mapa:
Sletiště, měřítko 1:10 000, stav jaro 2016.
Terén:
Příměstský zcela plochý les, většinou velmi dobře průběžný, místy průběžnost ztížená, hustá
síť cest různé kvality, pestrý porost.
Ražení kontrol:
mechanické, do papírových startovních průkazů (izolepa pro vodovzdornou úpravu bude ve
startovním koridoru)
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Pavel Vinš
Stavba tratí: Pavel Vinš
Hlavní rozhodčí: František Pašek
Web, přihlášky a zpracování výsledků: František Pašek
Předpis:
Závodí se podle Pravidel Orientačního běhu.
Co je orientační běh: http://www.orientacnibeh.cz/zkuste-orientacni-beh
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. V cíli budeme vybaveni pro běžné ošetření drobných
škrábanců a poranění, následná lékařská pomoc (v předchozích ročnících nic takového nebylo
třeba) v kladenských zdravotnických zařízeních – hrazená z vlastního lékařského pojištění
účastníků.
Na startu budou k dispozici repelentní přípravky.
Pavel Vinš, ředitel závodu
pavel.vins@zaket.cz
tel. 604 266 113

